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Τρόφιμα Ποτά

Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός 
Εξοπλισμός

Κατοικία - Δόμηση

Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα - Αξεσουάρ

Οικογένεια – Παιδί & Εκπαίδευση 
Γυναικεία Ομορφιά

Ελεύθερος Χρόνος - Κατοικίδια 

Ενέργεια – Τεχνολογία Περιβάλλοντος 
– Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 

Γεωργία – Κτηνοτροφία - 
Νέες Καλλιέργειες

Φέτος για πρώτη φορά διοργανώνεται η EXPO CRETA με 
κοινούς στόχους για όλους μας:

• Τη συγκέντρωση της παραγωγικότητας σε ένα χώρο.
• Την ανταλλαγή απόψεων για τις εισαγωγές &   
 εξαγωγές προϊόντων 
• Την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.
• Την προβολή της Κρητικής δραστηριότητας σε όλους   
 τους τομείς.
• Την προώθηση των προϊόντων & των υπηρεσιών μας.

Το 2014 συμμετέχω στην EXPO CRETA για να αναδείξω 
στην πληρέστερη διοργάνωση την επιχείρησή μου, τη δράση 
μου την επιρροή μου!
Τα θετικά:
• Ένα μεγάλο στοχευμένο διαφημιστικό πρόγραμμα.
• Στο κέντρο δράσης των Εκθέσεων
• Παράλληλες Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις που θα   
 δώσουν τον παλμό στην Έκθεση
• Προσέλκυση νέων ανθρώπων με ψυχαγωγικές   
 εκδηλώσεις

Στόχος μας να γίνουμε μια κοινότητα δράσης που θα 
προβάλλει τα θετικά πρότυπα δράσης το 2014.

Η Νέα εποχή στις εκθέσεις!

•	 Με	Παράλληλες	Ενημερωτικές	Εκδηλώσεις	
	 από	επιμορφωτικά	συνεργαζόμενα	ιδρύματα		
	 και	θεματολογία	όλους	τους	τομείς	που		 	
	 παρουσιάζονται

•	 Με	Συναυλίες	με	καθημερινά	διαφορετικό		 	
	 πρόγραμμα

•	 Με	Γιορτή	Μπύρας

•	 Με	Freestyle	Motocross	&	BMX	Show	

•	 Mε	4x4	Xtreme	Jeep	Show	

•	 Με	Test	Drive	σε	νέα	μοντέλα	αυτοκινήτων

Στην EXPO CRETA παρέχουμε:

•	 Δυνατότητα	νέων	εμπορικών	συμφωνιών

•	 Ανανέωση	παλαιότερων

•	 Άμεση	επαφή	μεταξύ	εκθέτη	&	επισκέπτη

•	 Τη	δυνατότητα	να	γνωρίσει	ο	επισκέπτης	την		
	 επιχείρησή	σας	σε	ουδέτερο	κλίμα

•	 Οικογενειακή	διασκέδαση

•	 Διεύρυνση	του	ηλικιακού	target	group

Ξεκινάμε μια νέα εποχή 
στις εκθέσεις και την 
ξεκινάμε όλοι μαζί!
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ΔΙΕΘΝΕΣ	ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ	ΚΡΗΤΗΣ

Κάθε κλάδος, 
μια αυτόνομη έκθεση
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ΕΙΔΙΚΟ	ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ξενοδοχειακός - 
Επαγγελματικός Εξοπλισμός 



Γιορτή Μπύρας - Συναυλίες
Με θεματικές μουσικές βραδιές.
Με κρητική και εναλλακτική μουσική για 3 μέρες από το απόγευμα και μετά.

4x4 Xtreme Jeep – Freestyle Motocross – Bmx Shows
Ένα SHOW όπως δεν ξανάγινε στην Κρήτη!
Οι 10 καλύτεροι ΒΜΧ Riders στην Ελλάδα & οδηγοί 4x4 Xtreme Jeep & ανάμεσα τους ο φιλοξενούμενος Νορβηγός 
οδηγός Freestyle Motocross θα δώσουν ένα δυνατό show σε ειδικά διαμορφωμένη χωμάτινη πίστα για 2 μέρες!

Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Όλοι οι τομείς που παρουσιάζονται στην EXPO CRETA έχουν ενεργή παρουσία μέσω των φορέων & των ιδρυμάτων 
που τους εκπροσωπούν με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών για ότι νέο και καινοτόμο στον κλάδο που τους 
ενδιαφέρει. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται όλες τις μέρες της EXPO CRETA Κάποια μόνο από τα θέματα είναι Παιδί & 
Οικογένεια, Ενέργεια & Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Γυναικεία Ομορφιά, Εκπαίδευση, Καλλιέργειες, Ελεύθερος χρόνος κλπ

Παιδί & Οικογένεια
Αφιέρωμα στα Παιδί & στην Οικογένεια για πρώτη φορά για τις νέες μαμάδες, για όσους θέλουν να πάρουν αποφασίσεις 
για την εκπαίδευση για τη νέα σχολική χρονιά, για τους γονείς που ακόμη δεν έχουν εξοπλίσει το δωμάτιο του μωρού τους, 
για τους νέους γονείς που θέλουν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ανατροφή, την εκπαίδευση και την 
απασχόληση του παιδιού τους. Διάφορες δράσεις 

EV
EN

TS Η	νέα	εποχή	στις	εκθέσεις	με	μεγάλα	events!

Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα σύνολο από τα 
μεγαλύτερα events που έχουν γίνει ποτέ στην Κρήτη!

Γιορτή Μπύρας

Επιμορφωτικά σεμινάρια 

Παιδί & Οικογένεια4X4 Xtreme Jeep

Test Drive σε νέα μοντέλα

Συναυλίες
Freestyle Motocross & Bmx Shows



ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριότητας στην Κρήτη. 
Σας προσκαλλούμε να παρουσιάσετε την παραγωγικότητά σας, τις υπηρεσίες και τη 
δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων σας.

ΤΟΜΕΙΣ
Τρόφιμα
Γαλακτοκομικά – Τυροκομικά Προϊόντα – Προϊόντα 
Κρέατος & κρεατοπαρασκευασμάτων – Προϊόντα 
πτηνοτροφείου – Αλλαντικά – Desserts – Μαγειρικά 
λίπη – Προϊόντα Αλιευμάτων & Ιχθυρών – Στιγμιαία 
Γεύματα – Φαγητό – Τοπικά & Εθνικά Εδέσματα & 
σπεσιαλιτέ – Μεσογειακή Διατροφή – Προϊόντα Ζύμης – 
Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής – Αρωματικά Φυτά – Μέλι

Βιολογικά Προϊόντα
Τρόφιμα – Ποτά – Ελαιόλαδο – Προϊόντα Υγιεινής 
Διατροφής – Οίνοι Βιολογικής Καλλιέργειας

Ποτά
Παραδοσιακά Ποτά – Αλκοολούχα Ποτά – Μη 
Αλκοολούχα Ποτά – Αποστάγματα – Αμπελοοινικός 
Εξοπλισμός – Νερό - Συσκευασίες

Τεχνολογία Τροφίμων & Ποτών



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Απευθυνόμαστε  σε αγοραστικό κοινό που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της 
τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

• Είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς και αναλόγως 
τα ξενοδοχεία και οι χώροι εστίασης του νησιού καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις

• Η Κρήτη είναι ένα από τα πιο δραστήρια νησιά της Ελλάδος, το κατακεφαλήν 
εισόδημά της φτάνει κοντά στο 100% του ελληνικού μέσου όρου.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιδιοκτήτες, στελέχη, επαγγελματίες:
Ξενοδοχειακές Μονάδες- Ενοικιαζόμενα Δωμάτια. 
Τροφοδοσίες Πλοίων - Αεροσκαφών. 
Κέντρα Εστίαση ς- Αναψυχής, Εστιατόρια,Ταβέρνες. 
Super-Mini Markets, Café, Snack Bars, Φούρνοι & 
Food & beverage managers Προμηθευτές Δημοσίου 
Χονδρεμπόριο – Λιανεμπόριο 

ΤΟΜΕΙΣ
Εξοπλισμός Μονάδων Μαζικής Εστίασης – Μηχανήματα Ζαχαροπλαστικής  – Ταμειακές Μηχανές – Έπιπλα Εσωτερικού 
– Εξωτερικού Χώρου – Πλυντήρια – Στεγνωτήρια Ρούχων – Μηχανήματα Στεγνοκαθαριστηρίων – Συστήματα 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νερού & Καυσίμων – Συστήματα Μηχανοργάνωσης – Δίκτυα – Τηλεεπικοινωνίες – 
Προγράμματα Η/Υ – Εξοπλισμός Γηπέδων & Γυμναστηρίων – Παιδότοπων – Εξοπλισμός SPA – Πισίνες – Ομπρέλες 
– Είδη Κήπου – Βιτρίνες – Μηχανήματα Βιολογικού Καθαρισμού – Αναλώσιμα – Συστήματα Υγιεινής – Απολύμανσης 
– Παροχή Διαφημιστικών Υπηρεσιών – Ασφάλειες – Υφάσματα  Επιπλώσεων – Μαγειρικά Σκεύη – Συσκευασίες 
Τροφίμων – Ενδύματα Εργασίας

Οι στατιστικές μιλάνε από μόνες τους:
Η Κρήτη με δυναμικό ξενοδοχείων 
1.492, 74.781 ενοικιαζόμενων 
δωματίων, 160 τουριστικών γραφείων, 
1.584 café- bar, 563 nightclubs, 3.596 
χώρους εστιάσεως, 1.821 super-
mini markets και ετήσιο τουρισμό που 
ανέρχεται στους 2.500.000 επισκέπτες  
παραμένει το πλέον ζωτικότερο 
τουριστικό-εμπορικό νησί της χώρας.



ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΔΟΜΗΣΗ

Κάθε νέο ξεκίνημα απαιτεί νέα διακόσμηση, ελάτε να προβάλλουμε αυτήν την ανάγκη 
ανανέωσης!

ΤΟΜΕΙΣ
• Δόμηση
Κατασκευαστικές Εταιρίες – Δομικά – Μονωτικά Υλικά – 
Τσιμεντοπροϊόντα – Μάρμαρα – Πετρώματα – Δάπεδα 
– Χρώμα – Προκατασκευασμένα Κτίρια – Ανελκυστήρες 
– Ψευδοροφές – Πισίνες & Εξοπλισμός – Κάγκελα – 
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων – Τεχνικό 
Λογισμικό - Εκδόσεις 

• Κατοικία
Έπιπλα – Μεταλλικά Έπιπλα – Bamboo – Έπιπλα Κήπου 
– Κουρτινόξυλα – Υφάσματα Επιπλώσεων –Λευκά Είδη – 
Χαλιά –Μοκέτες – Έργα Τέχνης – Βιτρώ- Αντίκες – Γύψινες 
Κατασκευές – Διακοσμήτικά Είδη – Πίνακες – Κορνίζες - 
Υαλικά – Σερβίτσια – Χειροποίητα Αντικείμενα – Είδη Κουζίνας 
– Μπάνιου – Αρχιτεκτονική Κήπου – Ηλεκτρικές Συσκευές 
Οικιακής Χρήσεως  - Υδραυλικά Είδη.



ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ
Ζώα Παραγωγής – Ζωοτροφές – Κτηνιατρικά Φάρμακα – Εξοπλισμός Κτηνοτροφίας – Πτηνοτροφίας – Γεωργίας 
– Μηχανήματα Επεξεργασίας & Συντήρησης – Μηχανήματα Συσκευασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων – Αρμευτικά 
Μηχανήματα – Ζυγαριές – Σιλό – Αυτοματισμοί  Τροφοδοσίας – Ποιμνιοστάσια – Προσθετικά Ζωοτροφών 
– Εξοπλισμός Αγροτικών Εγκαταστάσεων & Αρδεύσεων – Βιολογικά Λιπάσματα – Εδαφολογικές Αναλύσεις – 
Θερμοκήπια – Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Οι κλάδοι αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και μαζί τους αναδεικνύουμε. 
Ανάγκη και αυτοσκοπός έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές η στροφή σε ένα 
ποιοτικότερο μοντέλο ζωής και οι νέοι συμφωνούν!

Νέες καλλιέργειες, βιολογικές μέθοδοι κτηνοτροφίας, εναλλακτικοί τρόποι 
καλλιέργειας, τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και το βλέμμα της ανάπτυξης 
στην ύπαιθρο είναι τα συστατικά μιας αδιαμφισβήτητα δύσκολης αλλά συνάμα 
επιτεύξιμης επιτυχίας.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΠΑΙΔΙ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ
Δημιουργούμε κλίμα οικογενειακής διασκέδασης.
Τα πάντα για το παιδί, την οικογενειακή διασκέδαση & τη γυναίκα!
ΤΟΜΕΙΣ:
Παιδί	&	Εκπαίδευση
Εγκυμοσύνη & βρεφική ηλικία. Παιδική - εφηβική- νεανική ηλικία. Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, πάρκα διασκέδασης. Οικολογικός τρόπος ζωής, προϊόντα & υπηρεσίες για την οικογένεια.

Γυναικεία	Ομορφιά:
Κέντρα Αισθητικής, Maquillage Studios , Κομμωτήρια, Καταστήματα & Αντιπροσωπείες καλλυντικών, Γυμναστήρια, 
Κέντρα Spa- Σχολές Χορού, Yoga- Aerobics κλπ.



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜOTOΣΙΚΛΕΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος φιλοξενεί όλα τα καινούρια μοντέλα αυτοκινήτων
& μηχανής. 
Μαζί δίνουμε τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να κάνει Test Drive στο νέο 
μοντέλο και αυξάνουμε τις πιθανότητες να το κάνει δικό του.

ΤΟΜΕΙΣ:
Αυτοκίνητο (επιβατικό – υβριδικό – επαγγελματικό) – Ανταλλακτικά – Αξεσουάρ – Αναβαθμίσεις – Εξοπλισμός – 
Προϊόντα Συντήρησης – Ηχοσυστήματα – Ελαστικά – Ζάντες – Καύσιμα – Λιπαντικά – Συναγερμοί – 
Μοντελισμός Εδάφους – Ποδήλατο Πόλης – Hobby 



ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Ποιος δεν αναζητά διέξοδο από την καθημερινότητα; 
Ποιος δεν ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για το κατοικίδιό του;
Στην	EXPO	CRETA	προτείνουμε	νέους	τρόπους	διασκέδασης,	indoors	&	
outdoors	και	παρουσιάζουμε	ότι	νέο	για	τα	κατοικίδια.

ΤΟΜΕΙΣ:

Ελεύθερος	χρόνος
Οργάνωση Εκδρομών, σχολές, σύλλογοι, ταξιδιωτικά γραφεία, εξοπλισμός δραστηριοτήτων.

Κατοικίδια
Pet Shops, εξοπλισμός κατοικιδίων, φιλοξενία & υπηρεσίες κατοικιδίων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
•	Μεσογειακό	Κλίμα			•	Άφθονες	πρώτες	ύλες			•	Πλούτος	εδάφους	
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις και η Κρήτη τις διαθέτει, στην EXPO CRETA 
προβάλλουμε τους τρόπους για να γίνει πραγματικότητα ένας διαφορετικός 
οικονομικότερος τρόπος ζωής κάτι που αφορά όλους μας!

ΤΟΜΕΙΣ:
Ανεμογεννήτριες - Φωτοβολταικά- Βιοκλιματικά Κτίρια - Συστήματα Αφαλάτωσης - Ανακύκλωση - Διαχείριση 
Αποβλήτων - Φυσικό Αέριο - Βιοκάυσιμα - Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.



ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Με την ενοικίαση του εσωτερικού εκθεσιακού περιπτέρου παρέχονται:

 • Δομή από προφίλ αλουμινίου με πλάτες μελαμίνης χρώματος μπεζ.
 • Βασικός Εξοπλισμός: 1 γραφείο, 3 καρέκλες
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: 1 πρίζα, 1 spot 100watt ανά 3τμ
 • Μοκέτα περιπτέρου
 • Αποστολή έντυπων & ηλεκτρονικών Προσκλήσεων για να τις διαθέσετε  
   όπως επιθυμείτε.
 • Εκτύπωση μετώπης με την επωνυμία.
 • Προβολή της συμμετοχής στον κατάλογο εκθετών
 • Καθαριότητα χώρου
 • Φύλαξη χώρου
 
 - Μαζί μπορούμε να βρούμε τον εκθεσιακό χώρο που είναι κατάλληλος   
   για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
 
 - Ζητήστε μας τις φόρμες έξτρα εξοπλισμού & τον τιμοκατάλογο για τις  
   διαφημιστικές καταχωρήσεις στον κατάλογο εκθετών.

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Κόστος Ενοικίασης

Εσωτερικό Εκθεσιακό Περίπτερο ως 50τμ €50/τ.μ. 

Εσωτερικό Εκθεσιακό Περίπτερο άνω των 50τμ €40/τ.μ. 

ΓΙΟΡΤΗ	ΜΠΥΡΑΣ

Παγόδα 9τ.μ. €500

Παγόδα 12τ.μ.  €700

Παγόδα 20τ.μ.  €1000

Παγόδα 25τ.μ.  €1200

ΕΚΘΕΣΗ	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

100τ.μ.  Υπαίθριος χώρος + Παγόδα 3x3 €1200

200τ.μ.  Υπαίθριος Χώρος + Παγόδα 3x3 €1600



Το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης αποτελεί έναν από 
τους πιο σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους στην Ελλάδα, 
με καθαρό εκθεσιακό χώρο 3.200τμ και 4 αίθουσες. 
Διαθέτει πλήρες τηλεφωνικό δίκτυο και σύνδεση στο inter-
net. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν ευρύχωρο παρκινγκ.

 

Με	 λεωφορείο: Από το κεντρικό κτήριο του ΚΤΕΛ στο 
λιμάνι Ηρακλείου καθημερινά και ανά μισή ώρα περίπου 
αναχωρούν λεωφορεία με προορισμό τις Γούβες τον Άγιο 
Νικόλαο την Ιεράπετρα και τη Σητεία τα οποία κάνουν 
στάση στις Γούρνες Ηρακλείου έξω από την πύλη της 
πρώην βάσης Γουρνών.

Από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου περνούν ανά μια ώρα 
περίπου λεωφορεία του ΚΤΕΛ με προορισμό τον Άγιο 
Νικόλαο την Ιεράπετρα και τη Σητεία τα οποία επίσης 
κάνουν στάση στις Γούρνες Ηρακλείου έξω από την πύλη 
της πρώην βάσης Γουρνών.

Με	αυτοκίνητο:	Από την παλαιά εθνική οδό Ηρακλείου 
περνώντας από την περιοχή Καρτερού και Κοκκίνη Χάνι 
κατευθυνόμαστε προς Γούρνες και την πρώην βάση 
Γουρνών που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά μετά τον 
οικισμό των Γουρνών.

Από τη νέα εθνική οδό ακολουθούμε την έξοδο με 
κατεύθυνση στην περιοχή των Γουβών και στρίβουμε 
αριστερά στην διακλάδωση προς Γούρνες συναντώντας 
σχεδόν αμέσως τον χώρο της πρώην βάσης Γουρνών στην 
δεξιά πλευρά του δρόμου.

Η	 απόσταση	 από	 το	 κέντρο	 του	 Ηρακλείου	 ως	 το	
Διεθνές	Εκθεσιακό	Κέντρο	Κρήτης		είναι	10	λεπτά.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


